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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj (<_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్
సైంటిసుట్.
అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట వగైరాలు
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.
ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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కవిబాబుకి అంత కోపమెందుకొచిచ్ందో అరథ్ం కాక తికమకపడాడ్ను. కానీ శీర్మతికి అరథ్మైనటేల్ ఉంది.
ఆమె గొంతు సవరించుకుని, “చాలా ఏళుల్గా కాఫీ కలుపుతునాన్ను. ఐనా ఇంటికొచిచ్నవాళల్కి కాఫీ ఇవావ్లంటే
ఎపుప్డూ బెదురే నాకు. ఎందుకంటే మేమెవరం కాఫీ తాగం కదా! రుచి చూడకుండా అతిథులు మెచేచ్లా కాఫీ పెటాట్లని
నాకు మనసు. పెడతానని నమమ్కం కూడా. అలాగని నేననుకుంటే సరిపోదు కదా, ఎదుటివాళల్నాలి. అందుకే, అసలు
మీరు ఇంటికి రాగానే ముందు కాఫీ ఇచెచ్యాయ్లని మనసు తెగ పీకింది. కానీ మొదటి ఐటమే, షేర చేసుకోనిదైతే ఎలా
అని కూడా అనిపించి, మనసుకి నచచ్జెపాప్ను. మీరు కాఫీ తాగండి. మన నెకసట టాపిక కాఫీ. దాని గురించి బోలెడు
కథలు, కబురుల్ చెపుప్కోవచుచ్. ఆపైన నా కాఫీపై మీ అభిపార్యం చెపిప్, సూచనలుంటే ఇవవ్ండి. నాకవి చాలా
విలువైనవి” అంది.
ఆశచ్రయ్ంగా ఆమెని చూశాను. అంతగా పరిచయంలేని ఓ కొతత్ మనిషితో, తనంత ధారాళంగా మాటాల్డగా
చూడడ్ం అదే పర్థమం నాకు.
సవ్తహాగా మితభాషి. కొతత్వాళల్ముందైతే ఎంతో అవసరమైతే తపప్ నోరే విపప్దు. ఇపుప్డు అవసరానికి మించి
ఇంతలా మాటాల్డిందంటే అందుకు ఏదో పెదద్ కారణముండి ఉండాలి. అది తరావ్త అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుని, ఆమె
మాటలకు కవిబాబు సప్ందన ఎలాగుందోనని చూసేత్- అతడామె మాటలకు సంతృపుత్డై శాంతుడైనటుల్ అనిపించింది.
కాఫీ చపప్రించడం మొదలెటాట్డు.
“పంచదార సరిపోయిందా?” అడిగింది శీర్మతి.
“కాఫీకి రుచి ఇచేచ్ది పంచదార కాదు. అది ఎకుక్వైనా, తకుక్వైనా, అసలు లేకపోయినా కూడా- కాఫీ రుచి కాఫీ
మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. అదీ కాఫీ పర్తేయ్కత. ఈ కాఫీ బాగుంది” అనాన్డు కవిబాబు.
“అంటే పంచదార సరిపోయినటుల్ లేదు. వంటింటోల్కెళిల్ పంచదార డబాబ్ తెసాత్ను” అంటూ లేచింది శీర్మతి.
కవిబాబు వెంటనే కాఫీ కపుప్ బలల్మీద పెటాట్డు- పంచదారకోసం ఆగుతాననిపించేలా.
శీర్మతి అకక్ణిణ్ంచి వెడుతూ, నాకు మాతర్మే అరథ్మయేయ్ సైగల దావ్రా ననూన్ రమమ్ని చెపిప్ వెళిల్పోయింది.
నేను వెంటనే, “అయోయ్, పంచదార డబాబ్ పేల్స మారాచ్ను. చెపాప్లి” అంటూ లేచి గదిలోంచి బైటకెళాల్ను.
నేననుకునన్టేల్, “పంచదారకోసం అనన్దో వంక. మీకో విషయం చెపాప్లని ఇకక్డికి రమమ్నాన్ను” అంది కిచెనోల్
శీర్మతి.
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“ఏమిటా విషయం?” అడిగాను ఆశచ్రయ్ంగా.
“కవిబాబుకి మన ఆతిథయ్ం చాలేల్దు. టమేటాబాత తరావ్త ఇంకా ఐటముస్ ఉనాన్యని ఆశించాడు. కాఫీ
తేవడంతో అకక్డితో, ఫలహార కారయ్కర్మం ముగిసిందని అరథ్మై అపెస్టట్యాయ్డు” అంది శీర్మతి వంటగదిలో.
ఇలాంటివి ఆడవాళుల్ ఇటేట్ పసి కటేట్సాత్రనుకుంటాను. తను చెపేప్దాకా నాకు తటట్నే లేదు. తను చెబితే
నిజమేననిపించింది.
అదే చెపిప్, “మనకతడు చుటట్మా, పకక్మా? ఇంటికొసేత్ ఇంతకంటే ఎంచెయయ్గలం? ఇతడు చితర్మైన మనిషిలా
ఉనాన్డు. ఇంతవరకూ ఎవరూ ఇలా అపెస్టట్యినటుల్ లేదు” అనాన్ను.
“ఒకొకక్రు ఒకోలా ఉంటారు. ఇతడికి తిండిపుషిట్ ఉనన్టుల్ంది. మన తిండికోసం మొహంవాచి ఉనాన్ ఆశచ్రయ్ం
లేదు. అందుకే చపుప్న బయటపడిపోయాడు. అందుకే నేనతడికి కాఫీ గురించి కాసత్ ఎకుక్వ మాటాల్డి సంజాయిషీ
ఇసుత్నన్టుల్ మాట మారాచ్ను. దాంతో అతడికీ తన పొరపాటూ, తొందరపాటూ అరథ్మై, సదుద్కునేందుకు
వీలౌతుందనుకునాన్ను” అంది శీర్మతి.
ఆడవాళల్ది అమృతహృదయం. ఆమె అతణిణ్ తపుప్ పటట్లేదు. అరథ్ం చేసుకుంది.
“మరి మనమిపుప్డేం చెయాయ్లి? భోజనానికి ఉండిపోమందామా?” అనాన్ను.
శీర్మతి తల అడడ్ంగా ఊపి, “ఏదో ఇంత చారూ అనన్ం పెడితే, అతణిణ్ మరింత అసంతృపిత్కి గురి
చేసినవాళల్మౌతాం. విధం చెడాడ్ ఫలం దకక్దు. పోనీ అని ఘనంగా విందుభోజనం పెడదామా అంటే, ఇపప్టికిపుప్డు
వీలయేయ్ది కాదది” అంది.
“సరే, ఏంచేసాత్ం? ఇలాంటపుప్డు ఊరుకోవడమే ఉతత్మం” అనాన్ను.
శీర్మతి మళీల్ తల అడడ్ంగా ఆడించి, “మనింటికొచిచ్న మనిషి ఇలా అసంతృపిత్గా వెళల్డం నాకు బాగా లేదు.
మీరతణిణ్ మరోసారి మనింటికి రమమ్ని పిలవండి. ఆ పిలుపెలా ఉండాలంటే, అతడీరోజు కూడా తృపిత్గా ఇంటికెళాల్లి. అది
మీకు వెనన్తో పెటిట్న విదేయ్గా” అంటూ చినన్కపుప్లో కొనిన్ పంచదార కూయ్బుస్ వేసి, అందులో ఫోరసెపుస్ ఉంచింది.
ఆమె బాధ అరథ్మైంది. ఆమె సూచన కూడా నాకు నచిచ్ంది. ఇదద్రం మళీల్ మా గదిలోకెళాల్ం.
శీర్మతి కపుప్ అతడిముందు పెటిట్, తనూ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. నేను తన పకక్నే కూరుచ్నాన్ను.
అపుప్డు కవిబాబు కపుప్ తీసుకుని మళీల్ కాఫీ నెమమ్దిగా చపప్రిసుత్నాన్డు. ఐతే పంచదార వేసుకోలేదు.
అతడు కాఫీ తాగడమయేయ్దాకా కాసేపు మామధయ్ మౌనం.
కవిబాబు కపుప్ బలల్మీద పెటిట్, “కాఫీ చాలా గొపప్గా, ఆసావ్దించేలా ఉంది. వేరేలోకం లోకి వెళిల్పోయాను”
అనాన్డు.
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“మరాయ్దకి అలా అంటునాన్రు” అంది శీర్మతి మొహమాటంగా.
“బాగోలేనివాటిని మరాయ్దకి కూడా మెచుచ్కోకూడదు. నాకిలాగే ఇషట్మనుకుని మళీల్ మళీల్ అలాగే చేసాత్రు.
తరచుగా మీ ఇంటికి రావాలనుకునే నాకదో ఇబబ్ంది” అని నవివ్, “మీ కాఫీ పెరఫెకట్. పంచదారతో సహా అనీన్ ఎంత
పడాలో అంతే పడాడ్యి. అందుకే మీరు పంచదార తెసాత్నంటే వదద్నలేదు. ఎందుకంటే, ఎదుట పంచదార వేసుకునే
అవకాశమునాన్కూడా

వేసుకోకపోతే-

పంచదార

సరిపోయిందని

మీకు

నమమ్కం

కలుగుతుంది.

అతిథిని

సంతోషపెటాట్లని గృహసుథ్లకు ఉనన్టేల్, గృహసుథ్లిన్ సంతోషపెటాట్లని అతిథికీ ఉంటుంది మరి” అని గొపప్గా శీర్మతి
వంక చూశాడు కవిబాబు.
అతడూ ఇందాకటి తన అకారణ అసహనానిన్ దిదుద్కునే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డని గర్హించి, ‘మాటకారే’
అనుకునాన్ను. ఆ మాటకారితనంతోనే తను మా ఇంటికి మళీల్ మళీల్ వసుత్ంటానని కూడా సూచించాడు.
శీర్మతి చెపిప్ంది చెయయ్డానికి ఆ సూచన నాకు సహకరించింది. నేను గొంతు సవరించుకుని, “పనిమీద ఈ
దేశానికొచిచ్నవాళల్ం. మనకా పనితోనే సరిపోతుంది. మళీల్ మళీల్ కలుసుకోవడం ఎకక్డ కుదురుతుందిలెండి” అని ఆగాను.
ఎదుటివాడికి నెగెటివ సంకేతాలు పంపినపుప్డే, తరావ్త వెళేల్ పాజిటివ సంకేతాలు మంచి కిక ఇసాత్యి. అదో
టెకిన్కుక్.
నేను మాట ఆపగానే, కవిబాబు మొహంలో నేనూహించిన ఇబబ్ంది కనిపించింది.
నేను తృపిత్పడి, “కానీ- ఈరోజు ఏదో పరిచయానికనన్టుల్ కలుసుకునాన్ం. మాది పిలుపూ కాదు, మీది విజిటూట్
కాదు. మనమోసారి పూరిత్గా ఓ పూటంతా సరదాగా గడిపేలా కలుసుకోవాలనుంది. మీరు కాదనకుండా వీలు
చేసుకోవాలి” అని అభయ్రిథ్ంచాను.
కవిబాబు మొహం వికసించింది, “నాకు పని ఒతిత్డి ఎకుక్వని చాలా కరెకుట్గా గర్హించారు. ఐనా మనసుంటే
మారగ్ముంటుంది. తొందరోల్నే మళీల్ ఎపుప్డొచేచ్దీ మీకు చెబుతాను. కానీ ఉనన్ంతసేపూ ఇలా ఇంటోల్ కూరుచ్ని
కబురాల్డాడ్నికి కాదు. మధయ్లో ఓసారి మనకి దగగ్రోల్ని యాతార్సథ్లానికి వెడదాం. అలాంటివి ఫెర్ండుస్తో చూసేత్ ఎకుక్వ
బాగుంటాయి” అనాన్డు.
“చాలా బాగుంది. కానీ ఇకక్డికి దగగ్రోల్ యాతార్సథ్లాలేమునాన్య” అనాన్ను.
“అదేంటండీ, మీరునన్ లొకేషన చుటూట్ యాతార్సథ్లాలే. వాటికి వెతుకోక్వాలా? నాకైతే మీ ఇలేల్ ఒక యాతార్సథ్లం”
అనాన్డు కవిబాబు.
“మీ కాంపిల్మెంటుకి థాంకుస్. మా ఇలుల్ కాక మరొకక్టి చెపప్ండి” అనాన్ను.
“ఇపప్టికి ఒకక్టే చెబుతాను. చారోల్టెనబరగ్ పాలేస” అనాన్డతడు.
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మా ఇంటికి నాలుగు నిముషాల నడక దూరంలో డాయిచే ఓపర ఊబానహాఫ ఉంది. అకక్డికి కంటికి
కనిపిసూత్ంటుంది చారోల్టెనబరగ్ పాలేస. రోడుడ్ పకక్నే ఉండడంవలల్ చాలాసారుల్ చూశాం ఆ భవనానిన్. అదో
యాతార్సథ్లమని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు.
“ఏమిటి- దాని సెప్షాలిటీ” అనాన్ను.
“మీరెపుప్డూ టూరిసట్ గైడ పుసత్కం చూడలేదా? అందులో మొదటి రెండు పేజీలోల్నే ఉంటాయి దాని వివరాలు”
అనాన్డు కవిబాబు.
పాశాచ్తుయ్ల పర్తేయ్కత అదే!
మనూళోల్ వెయేయ్ళల్ కిర్తం గుడి ఉంటే, మామూలుగా దరశ్నం చేసుకొచేచ్సాత్ం మనం. వాళల్కి తాతలనాటి ఇలుల్
వందేళల్కిర్తందైతే చాలు- అదో టూరిసట్ అటార్క్షన.
ఆ మాట చెపిప్ నవేవ్సేత్, “అలా తేలిగాగ్ తీసెయయ్కండి. ఈ భవంతికి గొపప్ చరితర్ ఉంది” అనాన్డు కవిబాబు.
అపుప్డు కవిబాబు మాకేం చెపాప్డూ, ఆ భవంతిలో మేమేం చూశాం అనన్ విశేషాలు ఇపప్టివాళల్కి గూగుల
లెకక్లోల్ దొరికేసాత్యి. అందుకని వాటి జోలికి ఇపుప్డు వెళల్డం లేదు.
ఓ ఆదివారం ఉదయం కవిబాబు ఎనిమిదిలోగా మా ఇంటికొచాచ్డు. అపప్టికి మేము వంట పూరిత్ చేసుకుని
సిదధ్ంగా ఉనాన్ం.
దోశల ఫలహారం, కాఫీ అయేయ్క అంతా కలిసి నడుచుకుంటూ వెళిల్ పది నిముషాలోల్ ఆ భవనం చేరుకునాన్ం.
బయటికి అందమైన ఓ పెదద్ భవనంలా కనబడినా లోపల చాలా పెదద్ ఆవరణ ఉంది. చుటూట్ ఓ పెదద్ తోట.
దానాన్నుకుని అందమైన చినన్ అడవి. లోపల ఓ మూయ్జియం.
ఐతే ఆ రోజు వాతావరణం అంత అనుకూలంగా లేదు. ఈదురుగాలి. ఓవరకోటుల్ వేసుకునాన్ం కానీ చెంపలకు
తగిలితే పార్ణం జిలాల్రుచ్కు పోయేటంత చలి. వీలైనంతవరకూ జేబులు చేతులోల్ంచి తియయ్డంలేదు.
ఆ వాతావరణంలోనూ జనం తండోపతండాలుగా ఉనాన్రకక్డ. కనీసం నాలుగు టూరిసుట్ బసుస్లు పారుక్ చేసి
ఉనాన్యకక్డ.
ఆ మాట నేనంటే, కవిబాబు గొపప్ మొహం పెటాట్డు. మమమ్లిన్ అకక్డకు తీసుకొచిచ్న ఘనత తనదే కదా మరి.
పిలల్లకా పర్దేశం అంత నచచ్లేదు. జంతువులు, ఆటబొమమ్లు వగైరాలు అకక్డ లేవు. మూయ్జియం వాళల్ని
ఏమాతర్ం ఆకరిష్ంచలేదు.
చలి ఐనా సరేనని బయట తోటలోకి వెడదామనాన్రు. కవిబాబు కూడా పిలల్లకే ఓటేశాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2021

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

6

తోటలోకొసేత్,, పులిమీద పుటర్లా అపుప్డే వడగళల్ వాన మొదలైంది. కానీ విచితర్ంగా అదే అకక్డ మాకు అపురూప
అనుభవమైంది.
అలాంటి వడగళుల్ మేమెపుప్డూ చూసి ఎరుగం.
మామూలుగా వడగళుల్ గులకరాళల్లా ఉంటాయి. ఒకోసారి కంకరరాళల్లా కాసత్ పెదద్వి ఉంటాయి.
ఈ వడగళుల్ హోమియోపతీ మాతర్లంత చినన్వి. వాటిని చూడగానే, హైనమన తన హొమొయోపతీ మందుల
తయారీకి మాతర్లిన్ ఇకక్ణిణ్ంచే తెచుచ్కుంటాడా అనిపించింది.
పిలల్లు కూడా ఆ వడగళల్ని చూసి చలిని కూడా మరిచి మురిసిపోయారు. చేతోత్ పటిట్ గుపెప్ళల్తో ఓవరకోటు జేబులోల్
వేసుకునాన్రు.
“చాలా దేశాలు తిరిగాను. ఇలాంటి వడగళుల్ నేనెకక్డా చూడలేదు” అనాన్డు కవిబాబు.
ఇపప్టికీ మాకు ఆ భవనానిన్ తలుచ్కుంటే ఆ వడగళేల్ గురొత్సాత్యి.
పిలల్లు అలిసిపోయారని గర్హించి పదకొండు దాటగానే మేము ఇంటిమొహం పటాట్ం.
ఆ రోజు భోజనానికి టమేటాపపుప్, బంగాళాదుంపల కూర, కొబబ్రికాయపచచ్డి, సాంబారు ఐటముస్.
కవిబాబు మొహంలో సంతోషం. భోంచేసూత్ వంటకాల రుచిని మెచుచ్కుంటూ తెగ పొగిడాడు. ఆ మాటలకు
పెదవి చివరిన్ంచి వచిచ్న కృతిర్మతవ్ం కాక, అతిథి మనసులోంచి వెలువడడ్ సంతృపిత్ గుబాళింపులునాన్యి.
భోజనమయేయ్క, “తపప్నిసరై చేతులు కడుకుక్ందుకు లేచాను తపప్, నిలబడడ్మూ కషట్మే” అంటూ కురీచ్లో
వాలిపోయాడతడు.
మాకునన్ది ఒకటే మంచం. నిదొర్సేత్ పడుకునాన్, మెలకువగా ఉంటే అది పేల్గౌర్ండ కూడానని చూడగానే
తెలిసిపోతుంది. అందుకని, “మీరూ ఇంటోల్ మనిషే కాబటిట్ సంకోచించకుండా, మా పిలల్ల పేల్గౌర్ండుని మీరు నడుం
వాలుచ్కుందుకు ఆఫర చేసుత్నాన్ను” అనాన్ను.
అతడు నవివ్, “మీరు పేల్ గౌర్ండంటునాన్రు. నాకైతే మంచం డైనింగ టేబుల కూడా. దానిమీద కూరుచ్ని, వళోల్
పేల్టు పెటుట్కుని, తినేది తింటూ టేపులో పాటలు వింటుంటా” అని ఓ క్షణమాగి, “తపేప్ముంది- జరమ్నుస్ ఆడేది
ఫుటబాల కాబటిట్ ఆరుబయట పెదద్ పేల్గౌర్ండ కావాలి. ఇండియనుస్ ఎకుక్వగా ఆడేది ఫుడబాల కాబటిట్, మంచం కూడా
పేల్గౌర్ండుగా పనికొసుత్ంది మనకి” అనాన్డు.
ఆ చలోకిత్ పాపకీ అరథ్మైనటుల్ంది, “భలే చెపాప్రంకుల! అమమ్ ఒపుప్కోదని కానీ మంచంమీద ఫుడబాల ఆడడ్ం
నాకూ ఇషట్మే” అంది.
“తాతూత్యాను (నాకూడాను)” అనాన్డు బాబు వెంటనే.
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బాబుకి అక్షరాలిపుప్డు బాగానే పలుకుతునాన్యి. ఐనా తనూ ఏదైనా చెపాప్లని తొందరపడితే ముదద్మాటలు
వచేచ్సాత్యి.
మంచంమీద కూరుచ్ని తినడానికి ఒపుప్కోదు శీర్మతి. ఐనా ఒకోసారి పిలల్లు పేల్టుల్ పటుట్కుని మంచం ఎకేక్సాత్రు.
అపుప్డు తను వాళల్ని బాగా తిడుతుంది. పాప ఇపుప్డా తిటల్నీన్ ఏకరువు పెడితే, అవి కవిబాబుకీ తగిలి మమమ్లిన్
ఇబబ్ందిలో పడేసాత్యి.
అందుకని శీర్మతి చటుకుక్న పాప చెయియ్ పటుట్కుని పకక్కి లాకెక్ళిల్, “నువువ్ కాసేపు మాటాల్డకు” అంది.
సాయంతర్ం మూడయేయ్క కవిబాబు మరి లేసాత్నంటే, “అపుప్డేనా? కాసేపాగి ఫలహారం చేసి వెడుదురుగాని”
అనాన్ను నేను.
“ఫలహారమా? ఇనిన్ తినాన్క ఇంకానా?” అనాన్డు కవిబాబు.
కవిబాబు దగగ్ర సీను రివరస్ ఔతుందని ఊహించలేదు. చపుప్న శీర్మతిని చూశాను.
ఆమె కళల్లో వెలుగు. మొదటి విజిటోల్ కాఫీ ఇసేత్. అపుప్డేనా అనన్ మనిషి, ఈరోజు ఫలహారం ఉందంటే, ఇంకానా,
అంటునాన్డు. ఒక ఇలాల్లికి అంతకంటే సంతోషానిన్చేచ్ మాటేముంటుంది?
ఐనా శీర్మతి ఊరుకోలేదు. ఓ అరగంట తరావ్త అతడికి ఉపుప్పిండి పులిహోరతో పాటు, ఐసకీర్ం కూడా పెటిట్ంది.
అతడు తపప్దనన్టుల్ రెండూ కొంచెం కొంచెం రుచి చూసి వెళాల్డు.
అది ఊదరగొటట్డం కాదు. గతంలో జరిగిందానికి పర్తీకారం కాదు. అతిథిగా అతడంటే మాకునన్ కనస్రన్.
ఆ తరావ్త అతడోసారి మమమ్లిన్ తనింటికి రమమ్ని బలవంతపెటాట్డు. రాలేమంటే మరి మా ఇంటికి రానని
బెదిరించాడు.
బెరిల్నోల్ మేమో చివర ఉంటే, అతడుండేదింకో చివర. అకక్డికెళాల్లంటే, మధయ్లో ఊబానోల్ తూరుప్ బెరిల్న దాటాలి.
ఓ ఆదివారం అతడింటికి వెళాల్ం. అతడుండే గది బర్హమ్చారి కొంపకి మచుచ్లా ఉంది.
అతడు మమమ్లిన్ ఆతీమ్యంగా ఆదరించాడు. “శీర్వైషణ్వుణిణ్. ఇది నా సెప్షల” అంటూ మాకోసం దదోధ్జనం చేసి
ఉంచాడు. అది మనవైపు గుళల్లో లభించే పర్సాదమంత గొపప్గా లేకపోయినా, అతడి పేర్మాభిమానులిన్ రంగరించుకుని
మమమ్లిన్ అలరింపజేసింది.
పాయసంలాంటిది పెటాట్డు. పిలల్లకి చాకెల్టుల్ ఇచాచ్డు. వెంటనే తినమని బలవంతపెటాట్డు కానీ అపప్టోల్ మా
పిలల్లకి ఆ చాకెల్టుల్ బొతిత్గా నచేచ్వి కాదు. భుకాత్యాసం వంకపెటట్డంతో ఆ ఇబబ్ంది ఇరుపకాష్లకూ సంతృపిత్కరంగా
సదుద్కుంది.
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“దగగ్రోల్ యాతార్సథ్లాలు లేవు కానీ, ఓ పెదద్ పారుక్ంది. ఆదివారాలు మూయ్జిక పారీట్లుంటాయి” అంటూ మమమ్లిన్
బయటకు తీసుకెళాల్డు.
అకక్డ ఆటేట్ జనాలు లేరు కానీ, గిటారుల్, డర్ముమ్లు వగైరాలతో ఓ మూయ్జిక బాండ ఉంది. పర్తయ్క్షంగా అలాంటివి
చూడడ్ం మొదటి సారి కాబటిట్, మావాళుల్ కాసేపు ఆ పాటలు వినోదించారు.
ఆ టిర్పుప్లో మాకు రెండు విషయాలు అరథ్మయాయ్యి. మా ఆతిథయ్ం కవిబాబుకి ఎంత తృపిత్నిచిచ్ందంటే, తనూ
బదులు తీరుచ్కోవాలని తాపతర్యపడుతునాన్డు. రెండు- ఆతిథయ్ంలో మాకు దీటు రాలేకపోతునాన్ననన్ భావనలో
ఉనాన్డు. అది పోవడంకోసం మేమతణిణ్ పదేపదే మా ఇంటికి రమమ్ని ఆహావ్నించేవాళల్ం.
కానీ ఎవరి పనుల్ వాళల్విగా- అతడు మా ఇంటికి మరో మూడునాలుగుసారుల్ వచాచ్డేమో!
వచిచ్నపుప్డు- దురావ్సుడి ముఖభావాలకి తావివవ్లేదు. అపుప్డేనా, ఇంకానా- లాంటి పదాలు అవసరపడలేదు.
అందువలల్ అతడూ, మేమూ కూడా ఆ విజిటల్ని ఎంతో ఎంజాయ చేశాం.
బెరిల్న జాఞ్పకాలుగా అపప్టోల్ మా ఇంటికొచిచ్నవారి గొంతులు రికారుడ్ చేసేవాణిణ్. అలాంటపుప్డు ఏంచెపాప్లో
తెలియక కొందరు ఇబబ్ంది పడేవారు. ఒకసారి అలాగే గుపాత్ అనే ఉతత్రాది మితుర్డు తటపటాయిసేత్, “జసట్ అపీర్షియేట
హిమ” అంది అతడి భారయ్.
అపుప్డు నేను ఇబబ్ంది పడాడ్ను. మెపుప్ కోసమే ఆ కారయ్కర్మం పెటాట్నా అని!
కవిబాబుతో ఆ ఇబబ్ంది లేదు. అతడు మంచి కవి.
ఒకసారి అతడు తనతోపాటు- నూయ్కిల్యర ఫిజికుస్లో డాకట్రేట చేసిన రెడిడ్ అనే ఓ సైంటిసుట్ని తన వెంట
తీసుకొచిచ్ పరిచయం చేశాడు. అది అవకాశంగా తీసుకునాన్ను. ఆతిథయ్మయేయ్క అతడికి మైకోర్ఫోన అందించి, “మీ
కవితలు మీ నోట వినాలనుంది” అనాన్ను.
అపుప్డతడు రెండు కవితలు చదివాడు.
కవులను అంచనా వేసే సామరథ్య్ం నాకు లేదు కానీ, అతడి కవితలు విశిషట్మైనవని నాకు తోచింది. గొంతు
గంభీరమైనది కావడం, తనే సవ్యంగా చదవడంవలల్నేమో- విరుపులు అరథ్వంతమై, భావం అదుభ్తమైందని నాకు
అనిపించింది.
ఇపప్టికీ అతడి గొంతులో ఆ కవితలు మావదద్ టేపులో ఉనాన్యి. వాటినికక్డ మీతో పంచుకుంటునాన్నుః
మొదటి కవిత
సందరభ్ముః పారిస నుంచి బెలిజ్యం దావ్రా హాలండ వెళేల్ పర్యాణంలో కారోల్ వెడుతూ మధయ్లో ఆగి ముఖయ్ంగా
బెలిజ్యంలో ఒకచోట పొలాలోల్ మేసుత్నన్ నలల్టి ఆవులిన్ చూసి ఏదో పేర్రణ కలిగితే వార్సిన ఒక గేయం
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పచచ్గడిడ్ తినన్ నలాల్వు తెలల్ పాలిసుత్ంది
అనంతమైన నీలాకాశంలో నలల్నలల్ని మబుబ్తునకల మధయ్ తెలల్తెలల్ని విదుయ్లల్తలు విరుసాత్యి
ఎరర్మటిట్లో పుటిట్న ఆ నలల్మామి చెటుట్ పైగా పచచ్ని ఆకులోల్ంచి తొంగిచూచే ఎరర్ని పూలు పర్సరిసుత్ంది
రోజా రంగు చీర కటిట్న ఆమె బంగారు రంగుఛాయలీనే ముఖంపైన తెలల్ని పెదాలపై ఎరర్ని చిరునవువ్ మెరుసుత్ంది
ఉంగరాల జుటుట్ నలల్ని నీగోర్వాడిలోనూ
తెలుపూ ఎరుపూ రంగురంగుల మనుషులోల్ మాదిరి
ధవళ ధవళ ధగదధ్గాయమాన జీవన తేజోరేఖ మిలమిలామంటోంది
రెండవ కవిత
వచాచ్ను యూరపుకు
తెచాచ్ను వెంట మానవతావాదానిన్
ఇసుత్నాన్ను సమైకయ్తా మాధురాయ్నిన్
జాతులు వేరు నీతులు వేరు భాషలు వేరు వేషాలు వేరు
ఐనా మానవత ఒకక్టే మానవ జీవిత మకరందం ఒకక్టే
అకక్డా ఇకక్డా అంతటా మనిషి ముఖయ్ం మనిషి మనసుస్ ముఖయ్ం
ఐతే
ఎందుకీ యుదాధ్లు పరసప్ర విరుదాధ్లు
దానికి కారణం ఉంది సోదరా
మనిషి మంచివాడు
మనిషి చెడడ్వాడు
మంచీ చెడాడ్ కలగాపులగపు సంసక్ృతి మానవ సంసక్ృతి
మనిషి మంచివాడై కోరికల పొలిమేరలలో అడుగిడతాడు సామరసయ్పు నిలయాలకు పరుగిడతాడు
మనిషి చెడడ్వాడై దేవ్షిసాత్డు తేడాల నీడల వెంటపడి పోతాడు
తోటి మానవునితో తలపడతాడు
మనిషి మారితే అనీన్ మారతాయి
కవిబాబు ఈ కవితలు చదివేక, అతడితోపాటు వచిచ్న రెడిడ్గారిని ఆ కవితలపై అభిపార్యం చెపప్మని అడిగాను.
“ఏదో సైంటిసుట్ని. కవితవ్ం గురించి నేనేం చెపప్గలను?” అనాన్డు రెడిడ్గారు.
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నా ఉదేద్శయ్ం ఆ సందరాభ్నికి జాఞ్పకంగా, రెడిడ్గారి గొంతు రికారుడ్ చెయయ్డం. అలా అడిగితే, “జసట్ అపీర్షియేట
హిమ” అనన్ గుపాత్ భారయ్ మాటలు చెవులోల్ గింగురుమంటాయి. అందుకని అపప్టిన్ంచీ ఉభయతారకంగా ఉంటుందని
నేనే ఎదుటివాళల్కి టాపిక ఇసుత్నాన్ను.
పాపం, రెడిడ్గారు ఎకుక్వ బర్తిమాలించుకోకుండా, వెంటనే సప్ందించాడు. ఐతే నేనూహించని విధంగా ఆశువుగా
చెపిప్న అతడిమాటలోల్నూ కవితవ్మే ధవ్నించింది. ఆ మాటలనికక్డ మీతో పంచుకుంటునాన్నుః
రెడిడ్గారి కవిత
మనిషి
మంచివాడెందుకౌతాడు చెడడ్వాడెందుకౌతాడు
ఈ రెంటికీ
పర్కృతి కారణమా మనిషే కారణమా
ఈ రెంటి సమనవ్యం
పర్కృతీ మంచీ
మంచీ మనిషీ
ఈ మూడూ కలిసేత్ వేదాంతమౌతుందా?
నిజం చెపొప్దూద్- ఆ మాటలు విని దిగార్భ్ంతుణణ్యాయ్ను.
కవితా అనుకుంటే కవిత. అభిపార్యమా అనుకుంటే అభిపార్యం. సప్ందనా అనుకుంటే సప్ందన.
రెడిడ్గారు సామానుయ్డు కాదు- అనుకునాన్ను.
ఐతే ఆయన తను కవినని చెపుప్కోలేదు. ఆతరావ్త కవిగా ఆయననుంచి రచనలు వచిచ్నటూల్ తెలియదు.
ఇదద్రి కవితలీన్ టేపులో వినిపించాను. గుర్ండిగ సూప్ల సీట్రియో రికారిడ్ంగు అంటే ఇపప్టి డాలీబ్ సౌండుని మించి
ఉండేది.
కవిబాబు తన కవితలు విని మురిసిపోయాడు. రెడిడ్గారు హుందాగా నవావ్డు.
కవిబాబుకి సంబంధించిన ముఖయ్మైన ముచచ్టిల్వి.
ఇపుప్డు మనం మళీల్ రావుగారి ముచచ్టల్లోకి వెడదాం……
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